Zpravodaj č.2 zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 31.5. 2011
Vážení občané,
Chtěli bychom Vás opět informovat o činnosti Zastupitelstva obce Hvozdec v uplynulém
čtvrtletí i o plánovaných akcích na následující období. Mezi nejdůležitější události patřilo:
 Zajištění podkladů pro provedení finanční kontroly hospodaření Odborem finanční
kontroly KÚ Středočeského kraje(auditu).Kontrola dopadla velmi dobře, byli jsme
ohodnoceni písmenem B,jako jedna z mála obcí regionu.
 Projednání a schválení veřejně závazných vyhlášek. Nově přibyla vyhláška o
zabezpečení nočního klidu,o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, o
spalování suchých rostlinných materiálů, o pořádání kulturních a sportovních akcí.
Všechny jsou dostupné v plném znění na internetových stránkách obce nebo jsou
k dispozici na obecním úřadě.
 Příprava heraldického znaku obce na základě výsledků ankety občanů. Již
proběhlo jednání s Heraldickou kanceláří Červenka Lány, která za velmi
přijatelnou cenu navrhla i vyhotovení obecní vlajky.
 Převzetí odvedeného díla ‐ opravy Volnočasového zařízení v Mrtníku od firmy
DUSTAV (bývalé školy)
 Řešení celé řady záležitostí ohledně soudem přiděleného opatrovnictví nad
panem Stanislavem Škrdlantem
 byl schválen rozpočet obce na rok 2011

2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví
V měsíci dubnu

V měsíci květnu

Paní Hana Šottová

Pan Bořivoj Jedlička

Pan František Nezbeda

Pan Zdeněk Mottl
Paní Božena Voříšková, Mrtník

V měsíci červnu
Paní Marie Mračková

Paní Marie Houbová

3) Ohlédnutí za Staročeskými májemi

Staročeské máje se letos vydařily, hlavně jsme proti loňsku ocenili slunečné jarní počasí.
Poděkování patří nejen hvozdecké omladině a jejím kamarádům, ale všem, kteří se zapojili
do přípravy, manželům Hochmannovým, paní Stáně Čermákové a Miladě Gartnerové, panu
Robertu Horákovi a hlavně Mirce a Jardovi Ungrovým a Janě a Davidovi Kindlovým. Velice si
cením toho, že se po „po vsi i u máje“ vybralo dostatek financí (též díky našemu
nesmlouvavému triu drábů), takže tato kulturní akce si na sebe sama vydělá a není potřeba
příspěvku z obecního rozpočtu.
Marie Ernestová

4) Pozvánka
Zastupitelstvo obce, SDH a Klub žen ve Hvozdci zvou všechny občany a především naše
nejmladší na oslavu Dne

dětí, která se koná

v neděli 5.6. 2011 na hřišti na Drahách od

14.30 hodin
Na programu jsou hry a soutěže, ukázka netradičního sportu, ukázka kynologické práce a
opékání vuřtů. Možnost občerstvení zajištěna!!!
Přijďte společně strávit toto nedělní odpoledne, poslední dobou v obci návštěvnost akcí pro
děti „trochu vázla“!!!!!!!!!!!!!

5)Pojeďte s Klubem žen na výlet
Klub žen již tradičně připravil na konec školního roku výlet,a to za poznáním opačného koutu
Středočeského kraje,Polabí.
Termín: sobota 25.6. 2011 ,odjezd od zastávky v 8.00
Navštívíme skanzen v Přerově nad Labem,středověkou vesnici a okrasné zahrady Botanicus v Ostré
u Lysé nad Labem a zámek Loučeň.Nemusíte s sebou brát velký proviant,možnost oběda bude
zajištěna.
Cestovné je hrazeno, vstupy si hradí každý sám. Příklad vstupného:


Botanicus: děti, důchodci 55,‐ dospělí 95,‐



Skanzen Přerov: děti, důchodci 30,‐ , dospělí 60,‐



Loučeň : děti, důchodci

Návrat po17.hodině.

dospělí (dosud se nepodařilo zjistit)

Přihlášky přijímá od 5.6. paní Blažena Machálková,osobně nebo na telefonu

724 076 857.

6) Kontroly komínů,kouřovodů a spalinových cest.
1.1. 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č.91/ 2010 o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů ,kouřovodů a spotřebičů paliv.Každý si musí
počínat tak, aby při provozu těchto zařízení nedošlo ke vzniku požáru.Proto je
povinen:
 U spotřebiče na pevná paliva 1x ročně provést kontrolu spalinové cesty
odborně způsobilou osobou (kominíkem)
 2x ročně provést čištění komína(svépomocí nebo službou kominíka
vybrat tuhé nečistoty a kondenzáty)
 o provedené kontrole musí způsobilá osoba (kominík) vydat potvrzení, a
to je třeba uschovat
 vypalování komína se nesmí provádět
 Obec zajistila pro občany, kteří se nahlásili, souhrnnou návštěvu
kominíka pana Hakena,který se dostaví v termínu:15.7. 2011 od 8.00
hodin(pátek)
 Pokud jsou ještě nějací zájemci,mohou se do 30.6. 2011
nahlásit.

ještě

7) Myslivecké sdružení Máj Podluhy zve všechny občany a hlavně děti na
Výstavu loveckých trofejí,
která se koná ve Společenském klubu v termínu 10. –12. 6. 2011 a bude
zahájena v pátek od 15.00 hodin. Pro děti jsou připraveny různé soutěže!!

